REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH
1. Goście przebywający w domkach letniskowych proszeni są o przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa i kulturalnego wypoczynku.
2. O Państwa komfort pobytu i spokojny wypoczynek na terenie obiektu dba Właściciel,
wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod numerem telefonu +48 601 816 812
3. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia następnego.
4. Uregulowanie należności odbywa się z góry w dniu przyjazdu.
5. Do korzystania z domków letniskowych upoważnione są tylko osoby zakwaterowane. Osoby
postronne mogą przebywać na terenie obiektu, ale po godz. 23:00 proszone są o opuszczenie
obiektu.
6. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godz. 22:00-6:00.
7. Na terenie obiektu można palić tylko w miejscach do tego przygotowanych. Absolutnie
zabronione jest palenie wewnątrz domków letniskowych.
8. W przypadku zakłócania porządku bądź nie przestrzegania regulaminu właściciel ma prawo
zażądać opuszczenia ośrodka.
9. Osoby przebywające na terenie obiektu z małymi dziećmi proszone są o wzmożoną opiekę
nad nimi.
10. Goście proszenie są o uważne obchodzenie się z wyposażeniem domków. O powstałych
szkodach należy niezwłocznie powiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub
braki w wyposażeniu odpowiedzialność ponoszą goście.
11. Ze względu na drewnianą konstrukcje domków należy przestrzegać zasad ochrony
przeciwpożarowej. Nie pozostawiać bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych które
mogą być przyczyną pożaru (w szczególności kuchenka elektryczna, grzejnik elektryczny itp.).
Prosimy o zorientowanie się w których miejscach znajduje się gaśnica ppoż. i jak się ją
użytkuje.
12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości
pozostawione w domku lub na terenie obiektu. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy
przed kradzieżą czy zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach. Prosimy o zachowanie
staranności przy zamykaniu okien i drzwi na czas opuszczania domku.
13. Przebywanie ze zwierzętami na terenie obiektu jest dozwolone tylko za zgodą właściciela.
14. Zdanie oraz odbiór domku odbywa się zawsze w obecności właściciela lub osoby do tego
upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie godziny wyjazdu , w celu umożliwienia
sprawnego odbioru domku.
15. Przed opuszczeniem obiektu należy posprzątać domek oraz teren wokół, a nieczystości
zapakować do worków i pozostawić w miejsc do tego wyznaczonym.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o usługach turystycznych.
17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 r.

Życzymy przyjemnego wypoczynku !!!

